OHJEITA EBK-HONKA AREENAN JALKAPALLOTILOJEN KÄYTTÄJILLE
TILOJEN SIJAINTI JA KÄYTTÖ
Sisäänkäynti on kahvion puoleisessa päädyssä. Ulko-ovi on säädetty
aukeaamaan 45 minuuttia ennen ensimmäistä kenttävarausta. Huom. Eri asia
kuin treenialkamisaika.
Yläkerta
- Ulko-oven jälkeen heti oikealta rappuset ylös.
- Jalkapalloilijoiden pukuhuoneet ovat merkitty tarralla (ovet 5 ja 7 käytävän
alusta lukien). Ovet ovat auki. Älä jätä arvotavaraa pukuhuoneisiin. Areena
ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.
- Pukuhuoneissa sijaitsee WC:t ja suihkut. Yksi WC on lisäksi käytävällä.
- Joukkueiden varattavissa oleva fysiikkahuone on kuntosalin jälkeen, noin
käytävän puolessa välissä. Sisään pääsee avainkortilla. Tila ei ole
tarkoitettu pallolliseen harjoitteluun.
- Neuvotteluhuone on käytävän päässä.
Alakerta
- Kenkätelineiden luona ovat miesten, naisten ja inva WC:t.
- Vaatteiden vaihto tapahtuu pukuhuoneissa ja pelkkien jalkineiden vaihto
voi tapahtua kenkätelineiden luona.
- Kahvion tiloissa nautitaan pääsääntöisesti kahvion antimista, mutta
odottelu ilman syömistä on sallittu, samoin omien eväiden syönti.
- Eväiden syönti kenttäalueella on kielletty.
- Kenttäalueelle mennään kahvion perältä, oikealla olevasta palo-ovesta.
- Kenttäosioiden välissä olevilla verhoilla voi jakaa ja yhdistää tilaa.
Verhojen ohjausnappulat ovat kenttäalueella 2. Heti sisäänkäynnin jälkeen
oikealla. Kts. Pohjakuva.
- Lämmittelyalueita on nyt kaksi. 2-alueen lämppäalue on 2. alueen
kentänpäädyssä, 1-alueen lämppäalue on heti sisääntuloalueen luona.

EBK-HONKA AREENAN JALKAPALLOTILOJEN KÄYTTÄJILLE
YLEISET KÄYTTÄYTYMISSÄÄNNÖT
Nämä ohjeet ja säännöt koskevat kaikkia EBK-Honka areenan tilojen
käyttäjiä.
- Areenalla noudetetaan hyviä tapoja ja toimitaan ohjeiden mukaisesti.
- Tupakointi, nuuskan ja purukumin käyttö on kielletty kaikkialla
Areenan sisätiloissa.
- Päihdyttävien tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena
esiintyminen on kielletty Areenan tiloissa, myös niiden tuominen ja
nauttiminen on kiellettyä.
- Avotulen tekeminen on ehdottomasti kielletty.

OHJEIDEN JA SÄÄNTÖJEN RIKKOMINEN
- Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo näitä sääntöjä tai ei noudata
henkilökunnan tai valvojan antamia ohjeita tai määräyksiä, voidaan
määrätä poistumaan hallista ja häneltä tai yhteisöltä voidaa kieltää
jalkapallohallin käyttö määräajaksi.
- Henkilökunnalla on oikeus ja velvollisuus estää sellainen toiminta
tiloissa, joka on vastoin tilan käytöstä annettuja ohjeita ja sääntöjä.
- Vahingon tai ilkivallan tekijä on velvoitettu korvaamaan
aiheuttamansa vahinko. Tahallisesta roskaamisesta sekä likaamisesta
veloitamme 250€.
- Tapahtuman järjestäjä on vastuussa osallistujista ja vuokraamastaan
tilasta.
- Areenan tiloissa on nauhoittava kameravalvonta.

